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Pamiętam z dzieciństwa ka-
lendarz, z którego wydzierało 
się kolejne kartki. Mija kolejny 
dzień, spada kolejna kartka… To 
nic więcej jak tylko znak upły-
wającego czasu. Czas szybko 
biegnie, a wraz z nim zbliżają 
się te piękne święta. Święta Bo-
żego Narodzenia! 
Po 1 listopada w sklepach zaczęły 
się pojawiać akcesoria związane 
z tymi świętami. A szkoda, że tak 
wcześnie rozpoczął się przed-
świąteczny szał zakupów. Jed-
nak patrząc na to z drugiej stro-
ny, trzeba się cieszyć, gdyż Boże 
Narodzenie jest już naprawdę 
blisko! Obyśmy tylko nie zapo-
mnieli Najważniejszego, bo jak 
to ktoś zauważył kilka lat temu, 
urodziny bez Jubilata są kiepskie, 
stąd nie zapomnijmy na święta 
zaprosić Jezusa Chrystusa. Pa-
miętajmy też, że Święta Bożego 
Narodzenia to czas zadumy i re-
fleksji, czas, który warto spędzić 

w gronie najbliższych. Jedyny 
okres w roku, kiedy konflikty od-
chodzą w zapomnienie, a wszy-
scy pragną pomagać innym.

Historia świąt
Przez pierwsze trzy wieki chrze-
ścijanie nie znali święta Bożego 
Narodzenia. W odróżnieniu od 

Wielkanocy, obchodzone jest do- 
piero od IV w. Fakt ten jednak 
wcale nie oznacza, że nie czcili 
oni przyjścia Zbawiciela na zie-

mię. Była to dla nich bardzo waż-
na prawda chrześcijaństwa. Nie 
istniało jednak osobne święto. 
Uwaga była skupiona nie na sa-

mym dniu narodzenia, ale na 
całej niezwykłej tajemnicy wcie-
lenia. Tradycja, by narodzenie 
Jezusa wiązać z dniem 25 grud-
nia, pojawiła się na początku III 
w. Datę tę (środa 25 grudnia) po 
raz pierwszy podaje św. Hipo-
lit Rzymski. Nic nie wspomina 
jednak o święcie. Samo świę-
to pojawiło się o jedno stulecie 
później. Kluczowe znaczenie ma 
tutaj kalendarz z 354 r. Najwcze-
śniejsze informacje pochodzą  
z tzw. Depositio Martyrum zre-
dagowanego ok. 20 lat wcześniej 
(335-336) w Rzymie przez Filo-
kaliusza. Kalendarz ten zawiera 
wykaz dni świątecznych Kościo-
ła Rzymskiego. Był to pierwszy 
tamtejszy kalendarz liturgiczny. 
Na samym początku podaje on 
datę 25 grudnia jako dzień upa-
miętniający narodzenie Chry-
stusa w Betlejem. Można zatem 
przypuszczać, iż Kościół rzym-
ski celebrował Uroczystość Bo-

żego Narodzenia już wcześniej, 
być może ok. roku 313. Jest to 
uzasadnione, jeśli przyjmie się,  
że święta te obchodzono jako 
dziękczynienie za zwycięstwo ce-
sarza Konstantyna Wielkiego nad 
Maksencjuszem. Inna hipoteza 
mówiąca o roku 300, a może 275, 
jest również możliwa do przyję-
cia przy założeniu, że chrześci-
janie, czcząc narodzenie Jezusa 
Chrystusa „Światła na oświecenie 
pogan” (Łk 2, 32) i „Światłości świa-
ta” (J 8, 12), odpowiedzieli w ten 
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Przedświąteczne rozmowy z leśnikami

Łukasz Kot: Jak rozwijała się tra-
dycja ubierania choinki na święta?

Kaziemierz Oleszek: Choinka 
świąteczna to jeden z najważniej-
szych symboli Bożego Narodzenia. 
Jej ubieranie stanowi piękną trady-
cję. Przystrojona choinka to wyraz 
indywidualnych upodobań gospo-
darzy. W Polskiej tradycji zwyczaj 
ubierania choinki w Wigilię pojawił 
się stosunkowo późno względem 
innych krajów europejskich (do-
piero na przełomie osiemnastego 
i dziewiętnastego wieku). Jej stro-
jenie zostało zapożyczone począt-
kowo jedynie w dużych miastach 
w centrum kraju, bezpośrednio 
od kolonistów niemieckich w cza-
sie zaborów. Dopiero z czasem 
zwyczaj ten rozpowszechnił się 
na zamożniejsze dwory w innych 
rejonach kraju. W polskich wsiach 
choinka zagościła dopiero w okre-
sie międzywojennym. Wyparła 
tym samym inną tradycję ludową 
– podłaźniczkę. Były to obręcze 
sit, obwiązywane iglastymi gałąz-
kami. Zwyczaj ten miał zapew-
nić urodzaj, dorodność trzody. Po 
ususzeniu ozdoby, zakopywano ją 
w polu lub uprzednio krusząc, do-
sypywano do paszy zwierząt ho-
dowlanych. W tradycji utrwalił się 
przekaz, że temu, kto ścina choinkę 
na świąteczne drzewko w nadcho-
dzącym roku gwarantowane jest 
szczęście i powodzenie. W Polsce 
w rolę choinki świątecznej wcielała 
się najczęściej jodła. Dziś jodła nie 
jest aż tak powszechna, ale wciąż 
trafia do świątecznych domów. 
Obecnie popularnym drzewkiem 
choinkowym jest świerk oraz so-
sna. Ozdabianie choinki nie było 
przypadkowe - każda pojawiająca 
się na drzewku ozdoba niosła ze 

sobą życzenie osoby, która ją stro-
iła. Papierowe łańcuchy symboli-
zowały więzi rodzinne, dzwonecz-
ki - dobrą nowinę, słomiane aniołki 
- boską opiekę. Umieszczona na 
szczycie choinki gwiazda betle-
jemska miała wskazywać wędrow-
com bezpieczną drogę do domu. 
Tradycyjnymi ozdobami były po-
czątkowo dekoracje naturalne, jak 
orzechy, jabłka, ręcznie robione 
drobiazgi z papieru i słomy. Często 
pojawiały się też kolorowe opłatki 
czy domowe wypieki.

Święta Bożego Narodzenia to 
czas, kiedy każdy myśli o cho-
ince i wyborze najpiękniejszego 
drzewka. Chodząc po targach 
oceniamy i wybieramy. To sym-
boliczne drzewko bożonarodze-
niowe będzie nas cieszyło przez 
cały okres świąteczny.

Jakub Grab: Nadleśnictwo zakła-
da plantacje choinkowe. Obecnie 
mamy 5 ha plantacji. W tym roku 
planujemy pozyskać ok. 500 cho-
inek. Będą one dostępne w Suścu 
i Józefowie. Nadleśnictwo samo 
to zagospodarowuje na rynek lo-
kalny, nie sprzedajemy ich po-
średnikom. Hodujemy wyłącznie 
świerka pospolitego. Mamy pół 
hektara plantacji jodłowej, ale jej 
sprzedaż będzie możliwa dopiero 
za 20 lat. Myślę, że zakładane plan-
tacje zabezpieczają lokalny rynek. 
Drzewko naturalne nie jest drogie. 
To około 30 zł za sztukę. Żywa cho-
inka tworzy inny klimat świąt, daje 
niezapomniane wrażenia. Nasiona 
wysiewane są w szkółce. Produkcja 
w szkółce trwa 2-3 lata. Takie sa-
dzonki wysadzane są na plantacji 
choinkowej, gdzie produkcja jest 
kontynuowana przez kolejne 10-12 
lat. Dopiero wówczas choinki na-

W okresie przedświątecznym rozmawialiśmy o zwyczaju ubierania choinki, procesie produkcji świątecznych drzewek, 
dokarmianiu zwierzyny w zimie, a także o szkodnictwie leśnym. Gośćmi Łukasza Kota byli: Kazimierz Oleszek - 
Komendant Straży Leśnej w Nadleśnictwie Józefów, Jakub Grab - Starszy Specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie 
Józefów oraz Sławomir Lefanowicz - Leśniczy ds. łowiectwa w Nadleśnictwie Józefów.

dają się do pozyskania. Osiągają 
wielkość 2,5 metra. 
My jako Straż Leśna mamy swoje 
zadania. We wszystkich nadleśnic-
twach w Polsce funkcjonuje Straż 
Leśna, której celem jest zwalczanie 
szkodnictwa leśnego. Szkodnictwo 
leśne dzieli się na cztery grupy. Jed-
ną z nich jest bezprawne korzysta-
nie z lasu. Szczególnie chodzi tutaj 
o nielegalne wjazdy do lasu. Wjazd 
do lasu bez zgody właściciela po-
jazdem silnikowym, zaprzęgowym 
lub motorowerem jest zabroniony. 
Postój jest dozwolony, ale w miej-
scach do tego specjalnie wyzna-
czonych. Następnym problemem 
są wyrzucane w lesie śmieci. Nad-
leśnictwo prowadzi często spotka-
nia edukacyjne z młodzieżą. Chce-
my zachęcić dzieci do utrzymania 
porządku w lesie. Kolejną grupą 
jest kłusownictwo, czyli nielegalne 
pozyskiwanie zwierzyny. Chodzi tu  
o zastawianie wnyków czy używa-
nie nielegalnej broni do nielegal-
nych polowań. Jest to na szczęście 
coraz mniejszy problem. Grupą na-
stępną jest kradzież lub zniszcze-
nie mienia, np. w lesie niszczone 
są tablice informacyjne. Ostatnią 
grupą jest kradzież drewna z lasu. 
W ostatnich latach zjawisko to ma 
tendencję spadkową.
Dla strażników leśnych pomocnym 
narzędziem w walce ze szkodnic-
twem leśnym są kamery i foto-
pułapki. Obecnie prowadzone są 
wzmożone działania zapobiegające 
kradzieżom choinek. Przeprowa-
dzane są patrole w miejscach, w któ-
rych drzewka mogą być nielegalnie 
wycinane. Równolegle organizowa- 
ne są kontrole pojazdów wyjeżdża-
jących z lasu. Kary za kradzież cho-
inek są dość wysokie. Mandat za 
kradzież jednego drzewka wynosi 
nawet 500 złotych. W przypadku 
kradzieży większej ilości, sprawa 
jest traktowana jako przestępstwo i 
kierowana do sądu. Ukarana może 
być też osoba, która kupiła choinkę. 
W przypadku podejrzenia, że po-
chodzi ona z nielegalnego źródła, 
zawsze należy poprosić sprzedawcę 
o rachunek lub asygnatę. W ostat-
nich latach, jeżeli chodzi o kradzież 
choinek, obserwujemy tendencję 
zmniejszającą się. Zwiększa się 
świadomość ludzi co do legalności 

źródła zakupu. Trzeba przyznać, że 
naturalny zapach drzewka w domu 
jest przyjemniejszy. Po zakończe-
niu świąt organizuje się miejsca, 
gdzie choinki są składowane i wy-
wożone (np. do zoo). Na świątecz-
ny czas leśnicy na pewno życzyliby 
sobie zdrowia dla swoich rodzin. 
Także tego, aby nasze polskie lasy 
nadal się rozwijały, rosły i zawsze 
były piękne dla przyszłych pokoleń. 

Grudzień to specyficzny czas i czę-
sto właśnie w tym okresie rozpo-
czyna się dokarmianie zwierząt.

Sławomir Lefanowicz: Nasze nadle-
śnictwo posiada duży obwód łowiec-
ki - jest to 20 000 ha. Na jego terenie 
występują różne gatunki zwierzyny. 
Największym przedstawicielem jest 
łoś. Występują także jelenie, daniele, 
sarny, dziki oraz gatunki chronione 
jak głuszec. W okresie zimowym na-
stępuje niedostateczna ilość żeru na-
turalnego dla zwierzyny. W związku  
z tym musimy wcześniej przygoto-
wywać się na taką ewentualność. Nie 
da się przewidzieć czy zima będzie 
łagodna czy sroga, stąd karma musi 
być zgromadzona w okresie letnim. 
Przygotowujemy ją oraz magazynu-
jemy, a w okresie trudnym dla zwie-
rzyny wykładamy karmę w łowisku. 
Służą do tego różne urządzenia ło-
wieckie: paśniki, karmiska, paśniki 
dla zajęcy, butki dla kuropatw. Wy-
kładamy tam też poślad, czyli odpady  
z ziarna, nasiona, połamane połów-
ki zboża. Chodzi o to, aby zwierzyna 
mogła cały czas grzebać w budce. 
Wszystko jest osłonięte od śniegu, 
więc nie zamaka.
Wspomniał Pan o warunkach, 
które zwiastują wykonanie takich 
prac. Czy są to określone warunki 
temperaturowe, czy też związane 
z opadami śniegu?

Sam mróz nie szkodzi zwierzy-
nie. Jest ona „przyszykowana” do 
zimy i wyfutrowana. Ważne jest, 
aby wyczuć odpowiedni moment  
i przygotować pokarm. Istnieją sta-
łe miejsca dokarmiania zwierzyny. 
Kiedy są duże śniegi, dowozimy 
karmę w różne miejsca, bezpośred-
nio pod okap drzewostanu.
Zbyt wczesne rozpoczęcie dokar-
miania zwierzyny też może nie 
być dobre. Zwierzyna może się 
przyzwyczaić do łatwego zdoby-
wania pokarmu.
Wcześniejsze dokarmianie nie jest 
wskazane, bo zwierzyna „idzie na 
łatwiznę”. Nie szuka żeru natural-
nego, ale stoi tam, gdzie karma jest 
wykładana. Wpływa to negatywnie 
na populacje, bo jest wtedy duża 
presja drapieżników. Zwierzyna 
wydaje się być wówczas dla ludzi 
niestrachliwa. Nie jest to dobre, bo 
powinna mieć zachowany pewien 
dystans bezpieczeństwa.
Jak wiele jest miejsc, gdzie Pań-
stwo zostawiacie pokarm dla 
zwierząt? Są to stałe miejsca co 
roku, czy jednak należy je zmie-
niać?
Na postawie doświadczeń ustalili-
śmy pewne miejsca. W okresie let-
nim zwierzyna rozmieszczona jest 
równomiernie. W okresie zimowym 
siedliska, które dają pokarm zwie-
rzynie, zmniejszają się do 40%. Wy-
kładamy karmę tam, gdzie skupia się 
zwierzyna. Chodzi o to, aby nie zmu-
szać zwierzyny do przechodzenia na 
dalsze odległości. Samo dokarmia-
nie zapobiega różnym chorobom. 
Wraz z karmą wykładamy pewne 
preparaty, które odrobaczają zwie-
rzynę.
Czego myśliwi sobie życzą z oka-
zji świąt Bożego Narodzenia?
Życzmy sobie łowiectwa w ta-
kim stanie, jakim jest ono do tej 
pory. Żeby nie zostało zachwiane 
i abyśmy dalej mogli opiekować 
się zwierzyną. Także tego, aby dla 
przyszłych pokoleń ta zwierzy-
na była bytnością w tym łowisku. 
Przede wszystkim życzymy sobie 
sakramentalnego „darzbór”, co jest 
pozdrowieniem leśników i myśli-
wych .
Dziękuję za rozmowę.

Łukasz Kot
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sposób na ustanowienie przez 
cesarza Aureliana (270-275) świę-
ta państwowego Natalis Solis 
Invicti (narodzin boga Słońca) 
obchodzonego w dniu przesile-
nia zimowego, tj. 25 grudnia. Dla 
chrześcijan, nieznających do-
kładnej daty narodzin Zbawiciela, 
data ta miała znaczenie symbo-
liczne. Chrystus - Światłość przy-
chodząc na świat przezwyciężył 
ciemności grzechu, podobnie jak 
światło słońca coraz dłuższego 
dnia przezwycięża ciemności 
nocy. Jest to oczywiście jedna  
z wielu hipotez i interpretacji 
najstarszych materiałów. Pewne 
jest jednak to, że w średniowie-
czu święto Bożego Narodzenia 
obchodzono niezwykle hucznie, 
dominował wesoły, beztroski na-
strój. Natomiast w XVII wieku za-
częła się krystalizować dzisiejsza 
wizja świąt. Boże Narodzenie po-
zostało oczywiście radosne, lecz 
wzbogaciła je zaduma, refleksja 
nad własnym życiem, czy też nad 
samym zbawieniem.
Świąteczny klimat
Kiedy mówimy o Bożym Naro-
dzeniu, to chyba nikt nie wyobra-
ża sobie tych świąt bez choinki. 
Jodły, sosny czy świerki w okre-
sie świątecznym otaczają nas na 
każdym kroku. Ale skąd się wzię-
ła tradycja ubierania choinki? W 
Polsce jest to jedna z nowszych 
tradycji wigilijnych, która przy-
wędrowała do nas z Niemiec do-
piero na przełomie XVIII i XIX w. 
Dekorowanie choinki przyjęło się 
najpierw w polskich miastach. 
Na wsiach wciąż dominowała 
ludowa ozdoba „podłaźniczka”. 
Była to ucięta i zawieszona pod 
sufitem gałąź sosny, świerku lub 
jodły, na której wieszano ozdo-
by, które później przeniesiono na 
choinkę. Dawniej na choince wie-
szało się ciastka, orzechy, jabłka, 
a także ozdoby ze słomy czy pa-
pieru. Dodatkowo na gałązkach 
umieszczano świeczki. Każda  
z ozdób ma też swoją symbolikę: 
jabłka mają zapewnić zdrowie  
i urodę; orzechy zawinięte  
w sreberka mają przynieść do-
brobyt i siłę; łańcuchy wzmacnia-
ją więzi rodzinne; światełka ma-
ją chronić przed ciemnościami  
i złem; gwiazda betlejemska ma 
pomagać w powrotach do domu; 
dzwoneczki symbolizują dobrą 
nowinę i radość. Według wierzeń 
ludowych samo drzewko iglaste 
uważane było za symbol życia, 
odradzania się, trwania i płod-
ności, natomiast według wierzeń 
kościelnych zieleń choinki sym-
bolizuje nadzieję.
Na wigilijnym stole
Do najbardziej typowych dań 
obecnych na wigilijnym stole na-
leży barszcz z uszkami, ryby z tra-
dycyjnym karpiem smażonym  
i w galarecie, kapusta z grochem  
i z grzybami, pierogi z kapustą, 
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paszteciki z grzybami oraz kompot 
z suszonych owoców. Potrawy wi-
gilijne powinny być postne, czyli 
bezmięsne i bez użycia tłuszczów 
zwierzęcych. Choć zgodnie z ak-
tualnie obowiązującymi przepisa-
mi kościelnymi w wigilię Bożego 
Narodzenia nie obowiązuje już 
zachowanie wstrzemięźliwości od 
spożywania mięsa, polscy bisku-
pi zachęcają do zachowania tego 
zwyczaju „ze względu na wyjątkowy 
charakter tego dnia w Polsce”. Dba-
jąc o tradycję nie należy jednak za-
pomnieć, że Wigilia świąt Bożego 
Narodzenia, to przede wszystkim 
czas wzajemnego zbliżenia, daro-
wania win i urazów, czas zadumy 
i refleksji.
Tradycje Wigilijne
Jednym z wigilijnych zwycza-
jów jest wkładanie pod wigilijny 
obrus sianka. Zgodnie z wiarą 
chrześcijańską to nawiązanie do 
żłóbka, w którym przyszło na 
świat dzieciątko Jezus. Dla chrze-
ścijan sianko to symbol prostoty 
i skromności. Przypomina nam 
o tym, że Jezus Chrystus urodził 
się w ubogiej stajni, z dala od 
przepychu i bogactwa. Sianko 
pod obrusem ma więc symbo-
lizować skromność, jaką każdy 
chrześcijanin powinien nosić  
w sercu. 
Kolejną tradycją związaną ze 
świętami Bożego Narodzenia jest 
przyrządzanie dwunastu potraw 
wigilijnych. Mają one symbolizo-
wać dwunastu apostołów, którzy 
zasiedli z Jezusem do ostatniej 
wieczerzy. W niektórych czę-
ściach kraju liczba ta łączona 
jest z dwunastoma miesiącami 
roku. Wieczerza wigilijna była 
i jest posiłkiem postnym (bez 
mięsa, tłuszczów zwierzęcych,  
a nawet bez nabiału), co nie zna-
czy ubogim. Suto zastawiony 
stół miał zapewnić obfitość je-
dzenia i umożliwić korzystanie  
z wszelkich przyjemności i ra-
dości życia w przyszłym roku. 
Do zapewnienia sobie szczęścia 
i przychylności losu nie wystar-
czała odpowiednia ilość dań, 
należało również spróbować 
każdej z potraw. Przygotowanie 
dodatkowego nakrycia na wigilij-
nym stole ma w polskiej tradycji 
dwojakie znaczenie. Niektórzy 
twierdzą, że takie puste nakrycie 
na stole ma przypominać nam 
o osobach zmarłych z naszego 
otoczenia. Inni twierdzą, że jest 
to specjalnie przygotowane miej-
sce do przyjęcia niespodziewa-
nego wędrowca (gościa), którego 
w tym szczególnym dniu należy 
zaprosić do wspólnej wieczerzy 
wigilijnej. Przed rozpoczęciem 
wieczerzy powinniśmy odczytać 
fragment ewangelii według Świę-
tego Łukasza (Łk 2, 1-14) o naro-
dzeniu Jezusa. Jak powiada tra-
dycja ten urywek Pisma Świętego 
powinien zostać odczytany przez 

najstarsze dziecko w rodzinie lub 
przez samego gospodarza. Po wy-
słuchaniu tych słów przychodzi 
czas na modlitwę. Tradycyjnie 
spożywanie wieczerzy wigilijnej 
poprzedza dzielenie się białym 
opłatkiem, czyli bardzo cienkim, 
przaśnym (niekwaszonym) chle-
bem. Ten prosty, jakże ludzki, 
komunikatywny zwyczaj nasy-
cony jest głęboką i wielowymia-
rową symboliką. Zawarta jest ona 
najpierw w fakcie „bycia razem”. 
Skłóceni nie zasiadają przecież 
razem do jednego stołu. Owszem, 
owa solidarna wspólnota stołu 
domaga się wzajemnego zrozu-
mienia, czyli wybaczenia, zgo-
dy na wzajemną inność, tchnie 

życzliwością. Dzieląc się opłat-
kiem składamy przecież sobie 
życzenia dobra wszelakiego, za-
równo materialnego, jak też du-
chowego. Dobro materialne sym- 
bolizuje materia opłatka - chleb. 
Oby go nam i naszym bliźnim ni-
gdy nie zabrakło, obyśmy umie- 
li dzielić go z potrzebującymi! 
Opłatek wigilijny jest dla chrześci-
janina przede wszystkim nawią- 
zaniem do potrzeby spożywa-
nia Chleba biblijnego, z którym 
utożsamił się sam Chrystus, czyli 
do odżywiania się Eucharystycz-
nym chlebem. Do Wigilii zasiada-
my wtedy, gdy na niebie pojawi 
się pierwsza gwiazdka.

Nieodłącznym elementem Świąt 
Bożego Narodzenia jest wspólne 
śpiewanie kolęd. Dzisiaj nazwa 
kolędy kojarzy się przede wszyst-
kim z pieśniami o tematyce bożo- 
narodzeniowej lub odwiedzina-
mi duszpasterskimi odbywany-
mi w tym okresie we wszystkich 
parafiach polskich.
By dobrze przeżyć święta
By nie zmarnować świąteczne-
go czasu i nie zagubić ich sensu, 
trzeba się przygotować. Dobrze, 
że jest czas Adwentu, który po-
może nam właściwie przeżyć 
czas spotkania z Nowonarodzo-
nym.

ks. Krzysztof Hawro
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Boże Narodzenie
Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego 
Narodzenia, bardzo mocno zakorzenione w na-
szej kulturze. O tradycjach, kuchni i atrybutach 
Bożego Narodzenia przeczytajcie w poniższym 
tekście.
Tradycja celebrowania świąt Narodze-
nia Pańskiego sięga roku 354. Pierwszą 
zachowaną wzmianką wskazującą ist-
nienie publicznych celebracji liturgicz-
nych święta narodzin Chrystusa jest 
notatka w dziele Chronograf z 354 roku, 
znajdującym się obecnie w zbiorach Bi-
blioteki Watykańskiej [źródło Encyklo-
pedia Katolicka].
Przez setki lat tradycja celebrowania 
świąt Bożego Narodzenia ewolu-
owała i dzisiaj na stałe wpisana jest 
w nasz kalendarz. Związane są z nim 
pewne symbole i atrybuty, które nie-
wątpliwie poprowadzą nas do lasu. 
Przykładem tego jest drzewko bo-
żonarodzeniowe. W wielu kulturach 
drzewo iglaste jest symbolem życia, 
odradzania się, trwania i płodności. 
Jako choinka pojawiło się ono w XVI 
wieku. W Polsce zwyczaj strojenia 
drzewka pojawił się na stałe dopiero 
w XIX wieku i przywędrował do nas z 
Niemiec: „Za czasów pruskich, tj. w la-
tach 1795-1806, przyjęto od Niemców 
zwyczaj w Wigilię Bożego Narodzenia 
ubierania dla dzieci sosenki lub jodełki 
orzechami, cukierkami, jabłuszkami  
i mnóstwem świeczek woskowych” 
[Z. Gloger, Encyklopedia staropolska]. 

Początkowo ubierane było jabłkami, 
które przypominać miały o grzechu 
pierworodnym i nawiązywały do 
Rajskiego Drzewa. Łańcuchy wiesza-
ne dookoła drzewka to symbol grze-
chu. Jemioła natomiast wieszana 
pod powałą miała przynieść do domu 
szczęście, bogactwo, spełniać miała 
ludzkie życzenia i marzenia. Została 
w XVII wieku zastąpiona choinką, 
ale do dzisiejszego dnia wieszamy ją 
w domu, wierząc, że przyniesie nam 
szczęście. Ciekawą historię niesie 
ze sobą pocztówka świąteczna, bo 
zanim choinka na stałe wpisała się  
w tradycję świąt Bożego Narodzenia, 
przynoszono do domów pocztówki 
z choinką. Dopiero z początkiem XX 
wieku kartka ta już na dobre stała się 
symbolem Świąt. Powyżej zdjęcie 
pocztówki z kolekcji Edwarda Mar-
szałka [RDLP Krosno]. 
I dochodzimy tutaj do bardzo waż-
nego pytania: Jaką choinkę wybrać? 
Sztuczną czy prawdziwą? Ciętą czy  
w doniczce? Bezwzględnie najlep-
szym wyborem będzie żywe drzew-
ko, kupione z wiadomego pocho-
dzenia. W tym miejscu polecamy 
dowiedzieć się, czy w pobliskim nad-

leśnictwie prowadzona będzie sprze-
daż choinek. 
Na pewno zastanawiacie się skąd 
te drzewka pochodzą? Wiele nadle-
śnictw prowadzi plantacje choinkowe, 
z myślą właśnie o świętach Bożego 
Narodzenia. W szkółce leśnej Kolonia 
Nadleśnictwa Oleszyce prowadzimy 
plantację choinkową jodły. Drzewka 
te z powodzeniem zaspokajają po-
trzeby mieszkańców. Niestety, zda-
rzają się przykre przypadki nielegal-
nego pozyskiwania drzewek z upraw 
leśnych. Jodła jest drzewem wolno-
rosnącym, które potrzebuje kilkuna-
stu lat, by z uprawy – leśnego żłobka, 
dorosnąć do fazy młodnika, czyli le-
śnej podstawówki. Potem potrzebuje 
jeszcze kilkudziesięciu lat, by dojrzeć. 
Jodła jest gatunkiem bardzo wyma-
gającym, jeśli chodzi o wzrost – musi 
rosnąć w dużym zwarciu, czyli dość 
gęsto, by mogły wytworzyć się stożki 
odnowieniowe, a więc musimy tym 
drzewkom pozwolić na to, by niektó-
re z nich zaczęły dominować wśród 
otaczających je sąsiednich jodeł. 

Gdy natomiast pojawi się złodziej  
i wytnie kilka drzewek, zniweluje 
całą leśną pracę, trwającą kilkadzie-
siąt lat. Dlatego w okresie bożonaro-
dzeniowym staramy się wytłuma-
czyć wszystkim, że lepiej przyjechać 
do szkółki po takie drzewko (któ-
re kosztuje ok. 30-50 zł, za nawet  
2 metrową jodłę) niż narazić się na 
nieprzyjemności. W Nadleśnictwie 
Oleszyce oprócz jodeł można kupić 
również sosnę i świerka, które z ko-
lei pochodzą z planowych zabiegów 
hodowlanych, co oznacza, że zostały 
wycięte, bo zaburzały wzrost pozo-
stałego drzewostanu. I aby, się nie 
zmarnowały, to te czynności specjal-
nie odkładane są na okres zimowy, 
by pozyskane drzewka mogły nam 
posłużyć jako ozdoba domu. Warto 
również zainwestować w choinkę  
w doniczce. Można ją później posa-
dzić w ogrodzie, by cieszyć się nią 
przez lata. Ważne jednak, by dość 
szybko przesadzić je na zewnątrz – 
im więcej czasu spędzi w domu tym 
trudniej przyjmie się na zewnątrz.

Instrukcję postępowania z taką cho-
inką znajdziecie na naszej stronie in-
ternetowej: 

www.oleszyce.krosno.lasy.gov.pl
Znajdziecie tu również cenniki i kon-
takty telefoniczne. Namawiamy Was 
wszystkich, by zrezygnować z kupna 
sztucznego drzewka, które wbrew 
pozorom szybko nam się znudzi, 
straci formę, a ostatecznie wyląduje 
na śmietniku i przez wiele lat będzie 
zalegać gdzieś na wysypisku śmieci. 
Jeśli nie macie miejsca na choinkę, 
możecie wykonać stroik.
Przy Nadleśnictwach można kupić 
stroisz za kilka złotych! Nie trzeba 
niszczyć drzew w lesie, w uprawach, 
by zaopatrzyć się w piękny zielony 
akcent. 
Boże Narodzenie to ważny czas dla 
wszystkich, dla nas leśników też. 
Chcielibyśmy, by nasze drzewka to-
warzyszyły Wam podczas wieczerzy, 
kolędowania i dzielenia się opłat-
kiem, oraz by symbolika drzewka wi-
gilijnego – stała się rzeczywistością.

Radosnego oczekiwania  
i gotowości na przyjęcie  

Bożego syna do naszego życia.
Niech boża dziecina udziela

potrzebnych łask mocy 
ducha świętego,

który pomoże otwierać się
na jego dary.

Życzymy także wiele radości, 
miłości i pokoju na każdy dzień 

 nowego roku

Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce  
Stanisław Zagrobelny
wraz z pracownikami

Darz Bór!

Pięknie malowane scenki przedstawiające dzieci ze świątecznymi drzewkami 
były częstym motywem ówczesnych pocztówek
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Kościół ojców Franciszkanów 
jako kultura i turystyka
Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie  
o.o. Franciszkanów w Zamościu dzięki wsparciu poprzez dotacje ze środ-
ków unijnych przywraca dawny wygląd kościoła ojców Franciszkanów. 
Jest to kościół zlokalizowany na Starym Mieście w Zamościu, które zostało 
wpisane na Listę UNESCO w amerykańskim Santa Fe 14 grudnia 1992 r.

Kościół ojców Franciszkanów, 
został wzniesiony w latach 1637-
1665. Jest to obiekt z bogatym 
detalem epoki barokowej i ucho-
dzi w literaturze historycznej za 
jedną z 7 najlepszych budowli  
w Polsce.
Pomysł zrodził się z dwóch inspi-
racji. Przed 1920 rokiem budynek 
przeznaczony był na potrzeby woj-
ska i był pozbawiony wszystkich 
elementów religijnych. Po roku 
1920 kościół został przysposobiony 
do użytku publicznego. Znajdowa-
ło się w nim Państwowe Liceum 
Plastyczne oraz Kino „Stylowy”.  
W 1994 roku budynek ponownie 
został zaadaptowany jako kościół.
Obecne prace mają za zadanie od-
budowanie kopuł wieńczących 
boczne kaplice, „szczyty” kościo-
ła. Planowane jest przeniesienie 
Prezbiterium wraz z ołtarzem na 
wschodnią część świątyni. To jest 
tylko namiastka wszystkich zadań 
do zrealizowania celu. 
Po odrestaurowaniu kościół będzie 
pełnił nie tylko funkcję sakralną, 
ale także i kulturalno-turystyczną.  
W podziemiach, które nie były 
wcześniej wykorzystywane będzie 
znajdowało się muzeum poświę-
cone obrzędom pochówkowym 
okresu barokowego. Będzie to po-
kazane za pomocą najnowocze-
śniejszych metod multimedial-
nych.
Odnowione przestrzenie wnętrz  
i podziemi kościoła będą także 

przeznaczone na wydarzenia kul-
turalne o charakterze duchowym 
jak i świeckim. Organizowane 
będą w nich spotkania poetyckie, 
koncerty, różnorodne wystawy 
połączone z konkursami. Swoje 
próby oraz koncerty będą mia-
ły parafialne grupy muzyczne. W 
centralnej części kościoła będą 
odbywały się koncerty organowe. 
Po zakończeniu wszystkich zadań 
projektu, które planowane są na 
listopad 2019 roku obiekt sakralny 
może stać się atrakcją zarówno dla 
mieszkańców Zamościa jak i krajo-
wych i zagranicznych turystów. 
Projekt pod nazwą „Rewitalizacja 
największego XVII-wiecznego ba-
rokowego kościoła oo. Franciszka-
nów w Polsce - Zamość” realizo- 
wany jest przez Parafię Rzymskoka-
tolicką pw. Zwiastowania Najświęt-
szej Maryi Pannie oo. Francisz- 
kanów w Zamościu w oparciu 
o umowę nr POIS.08.01.00-00-
1030/16-00 w ramach „Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020”, osi prioryteto-
wej „8. Ochrona dziedzictwa kultu-
rowego i rozwój zasobów kultury”, 
działania „8.1. Ochrona dziedzic-
twa kulturowego i rozwój zasobów 
kultury”. 
Wartość całkowita projektu wyno-
si 26 357 071,64 PLN, w tym kwota 
dofinansowania unijnego wynosi: 
22 344 073,06 PLN.

Materiał nadesłany

fot. dzieloodbudowy.pl

fot. dzieloodbudowy.pl
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Dla Przyjaciół Katolickiego Radia Zamość
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Ustaw stałe zlecenie przelewu:
KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1,
22-400 Zamość
nr konta: PKO BP o/Zamość 15
1020 5356 0000 1202 0005 1912
(z dopiskiem: darowizna na KRZ)

FORMULARZ WPŁATY
1. Wypełnij brakujące pola
 (imię, nazwisko, adres, kwota)
2. Oderwij formularz
3. Wpłać wybraną kwotę w oddzia-    
      le banku lub na poczcie

Wierzymy, że poprzez Państwa zaangażowanie będziemy mogli jeszcze 
dynamiczniej rozwijać Katolickie Radio Zamość. Za każdą pomoc już dzi-
siaj serdecznie dziękujemy!

ks. Sylwester Zwolak
dyrektor i zespół Radia

Drodzy Przyjaciele!
Katolickie Radio Zamość jest po-
wołane do służby. Służy przede 
wszystkim słuchaczom informa-
cjami, reportażami, modlitwą, ka-
techezą, audycjami, transmisjami 
i dobrym słowem, ale też pełni róż-
norakie funkcje promocyjne i edu-
kacyjne. Aby ta działalność mogła 
być jak najbardziej owocna chcie-
libyśmy zaprosić Was do wspie- 
rania naszej rozgłośni poprzez:

HONOROWY COMIESIĘCZNY
„ABONAMENT”
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